
Sierpieñ 2007Przeciwdzia³anie nieuczciwym praktykom rynkowym

W dniu 14 czerwca 2007 r. Sejm uchwali³ 

ustawê o przeciwdzia³aniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym (zwana dalej 

„Ustaw¹”). Obecnie ustawa czeka na 

podpis Prezydenta.

Ustawa ma na celu implementacjê do polskiego 

porz¹dku prawnego regulacji Unii Europejskiej 

dotycz¹cych praktyk zwi¹zanych z wywieraniem 

negatywnego wp³ywu na ekonomiczne decyzje 

konsumentów dotycz¹ce nabycia towarów lub 

us³ug.

Najwa¿niejsze aspekty Ustawy 

Ustawa wprowadza pojêcie „nieuczciwych 

   praktyk rynkowych” (po raz pierwszy 

   zdefiniowane w polskim prawie) oraz zakaz 

   ich stosowania. 

Praktyka rynkowa uznawana jest za nieuczciw¹, 

   je¿eli spe³nia ³¹cznie dwie przes³anki:   

   jest sprzeczna z dobrymi obyczajami

   wp³ywa negatywnie lub mo¿e negatywnie     

      wp³yn¹æ na zachowania rynkowe 

       przeciêtnego konsumenta (do którego jest 

       kierowana lub który jest jej odbiorc¹) 

       w odniesieniu do towarów lub us³ug.

W szczególnoœci za nieuczciwe praktyki 

   rynkowe uznane zosta³y:

   praktyki rynkowe wprowadzaj¹ce w b³¹d, 

       które mog¹ polegaæ na dzia³aniu lub 

       zaniechaniu, a w konsekwencji pozbawieniu 

       konsumenta mo¿liwoœci dokonania 
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       œwiadomego wyboru dotycz¹cego umowy 

       poprzez pozbawienie go dostêpu do 

       istotnych informacji

   agresywne praktyki rynkowe, które 

       opieraj¹ siê na wykorzystaniu bezprawnego 

       nacisku, który w znaczny sposób ogranicza 

       lub mo¿e ograniczyæ swobodê wyboru 

       przeciêtnego konsumenta. 

Ustawa zawiera listê konkretnych praktyk, 

   które z góry, bez wzglêdu na okolicznoœci, 

   zosta³y uznane za nieuczciwe – tzw. „czarna 

   lista nieuczciwych praktyk rynkowych”.

Prawo wystêpowania z indywidualnymi 

   roszczeniami z tytu³u nieuczciwych praktyk 

   rynkowych przys³uguje przede wszystkim 

   konsumentom, przy czym konsument mo¿e 

   ¿¹daæ: 

   zaniechania praktyki,

   usuniêcia jej skutków,

   z³o¿enia stosownych oœwiadczeñ, 

   naprawienia wyrz¹dzonej szkody, 

   zas¹dzenia sumy pieniê¿nej na okreœlony 

       w Ustawie cel spo³eczny.

Uprawnionymi do wyst¹pienia z roszczeniami 

   z tytu³u nieuczciwych praktyk rynkowych s¹ 

   tak¿e s¹ Rzecznik Praw Obywatelskich, 

   Rzecznik Ubezpieczonych, krajowa lub 

   regionalna organizacja, której statutowym 

   celem jest ochrona interesów konsumentów 

   i powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, 

   jednak¿e katalog roszczeñ przys³uguj¹cych 

   tym podmiotom jest ograniczony. 
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Grzegorz Kott
grzegorz.kott@wierzbowski.pl

+48 22 50 50 756
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Ustawa przewiduje sankcje za stosowanie 

   nieuczciwych praktyk rynkowych w postaci:

   grzywny w przypadku stosowania praktyk 

       agresywnych, oraz

   kary pozbawienia wolnoœci w przypadku 

       prowadzenia lub organizowania dzia³alnoœci 

       w systemie konsorcjalnym. 

Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie trzech 

miesiêcy od dnia jej og³oszenia. Mo¿na siê 

spodziewaæ, ¿e og³oszenie Ustawy nast¹pi 

jeszcze za obecnej kadencji Sejmu.
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